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मा ऩुस्तकात काम आशे? 

1.  वुरुलात ऩक्की शली  

2.  गणणताच्मा यस््मालय  

3.  भोठी भाणवे लाटते तेलढी ळशाणी नवालीत  

4.  आजायीऩणात कयामच्मा गोष्टी  

5.  गणीत म्शणजे जादचूा खेऱ  

6.  वायखे कवे जजॊकतच याशामचे.   

7.  एका केळ्मारा ककती फाज?ू 

8  वॊबाव्ममतेची करा  
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काशी बरी चाॊगरी भाणवे म्शणतात ‘भी गणणताचा द्लेऴ कयतो/कयत.े’ 

अवे वलळेऴत् जे म्शणतात , ्माॊना लाटत ेकी गणणत=अॊकगणणत.  

काशी तय अवेशी म्शणतात: 

‘भरा गणणताचे नाल घेतरे की ओकायी मेत.े’ 

‘गणणत शा फालऱट रोकाॊचा वलऴम आशे.’ 

‘भरा गणणत मेणे अळक्मप्राम आशे.’ 

‘जमाॊना गणणत आलडत ेती भाणवेच  भरा आलडत नाशीत.’ 

‘गणणत लालमाॊचे डोऱे डुकयावायखे  फुबुक्षषत अवतात.’ 

‘गणणताचा उऩमोग तयी काशी आशे का?’ 
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आता तुम्शी तुम्शारा लाटेर ती गणणतारा 
लळली द्मा शली तय.  भुऱीच शयकत नाशी.  

मा ऩुस्तकात आऩण गणणतात कच्मा भुरा भुरीॊव  

वळक्त फनवलणाय आशोत.  

तुम्शी तुभच्मा लळषकालय लजन ऩाडणाय आशात.  

आई फाफाॊना चककत कयणाय आशात.  

लभत्र भैत्रीण माॊचेकडून ‘लाशला’ लभऱलणाय आशात.  

स्लत्राच ळाफावकी देणाय आशात.  

(खये तय कुणाराच गणणताची नालड भनाऩावून नवत;े बीती अवू ळकत.े) 
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तय तुम्शी म्शणार: शे कवे काम ळक्म आशे? 

 आऩण काम  
जाद ूकयणाय? 

की काशी बाऩकेफाज बाऴा लाऩयणाय?  

की इतयाॊनाच बीती दाखलणाय?  

की आणखी कवरी गॊभत कयणाय? 

शो खयॊम. ऩण एक गुवऩत आशे. त ेम्शणजे: 

गणणत कठीण नाशी आणण कॊ टाऱलाणे तय भुऱीच नाशी.  

पक्त जो तुभच्मा डोक्मात गोंधऱ आशे ्माची  

नीट अलयाअलय  कयामरा ऩाहशजे.  

एका ऩालरात आऩण कवे त ेऩाशू. 

 ऩण तलेढ्मावाठी शे ऩुस्तक लाचामरा शले.  

तुभची  गणणती खूणगाठ आशे: नभूना  (ककॊ ला pattern).  

म्शणजे हदरेलमा नभुर्नमालरून ककॊ ला ्मा प्रणारीनुवाय ऩुढचा अॊदाज कयणे. 

6



यस््मालयचे गणणत  

आज ळाऱेरा वुट्टी आशे.  

आईने घयात काभ काढरे आशे म्शणून तुम्शारा फाशेय ऩाठवलरे आशे.  

नुवतचे ऩाठवलरे नाशी तय वोफत दऩुायच्मा जेलणावाठी खामचे ऩदाथस ऩण 

हदरे आशेत. तुभचे ळाऱवोफती फाशेयगाली गेरे आशेत. तुभचा खेऱामचा 
चेंडू पाटरा आशे. आणण उनाडक्मा कयामच्मा तय खूऩ ऊन ताऩरे आशे. 

दशा लाजताच तुभचे वॉडवलच खाऊन झारेरे आशे.  

तुम्शारा लाटत ेआऩण काशी तयी नलीन कयामरा शले.  

आता काशी गणणती दृजष्टकोनातून ळेजायमाकड ेऩाशूमा. 
जे काशी हदवत े्मालय प्रमोग करून ऩशा.  

ततथे जे आशे ्मा कड ेनला दृजष्टषेऩ टाका. मेणाया जणायाॊळी 
गणणतवलऴमी फातचीत कया, भग त ेळशाणे वुयत ेअवोत अगय नवोत.  

अगदी तुभचा लभत्र ऩयगाली गेरा नवरा तयी अवे कयामरा काम शयकत? 
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यकाने फनवलणे अॊगणातीर पयळीलय अनेक यकाने 
तमाय कयण्मावाठी आधी एक खडू घ्मा. 

आणण थोडा वलचाय कया.  

पयळीच्मा एका चौकोनात एकच येऴा काढून ककती तुकड ेऩडता मेतीर? 
एका येऴेभुऱे दोनच तुकड ेऩडणाय काम? कळीशी येऴा काढरी तयी?  

वभजा आता तुम्शी आणखी एक येऴा 
काढरी. तय पयळीचे ककती तुकड े
ऩडणाय? शी दवुयी येऴा लेगलेगळ्मा 
प्रकाये काढून फघा. तुकडमाॊची 
वॊख्मा फदरू ळकेर काम? 

जय तीन येऴा काढलमा तय? 
प्र्मेक तुकडमावाठी एखादी 
खूण ठेला. तीन येऴाॊभुऱे 

जास्तीत जास्त ककती तुकड े
ऩडू ळकतीर? 
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आता चाय येऴा काढा आणण 
तुकडमाॊची वॊख्मा भोजा. वात 
ककॊ ला ऩाच ककॊ ला आठ तुकडशेी 

ऩडू ळकतीर काम?  
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कभीतकभी ककती तुकड?े 
जास्तीतजास्त ककती? वलस भधलमा 

वॊख्माशी लभऱू ळकतीर का? 
रषात ठेला येऴा वयऱच शव्मात. 

ततयक्मा चारणाय नाशीत. 

ऩाच येऴाॊचे काम? वशाचे?  
आता चक्क दशा येऴा ऩावून ककती 

तुकड ेलभऱतीर मावाठी  
पायतय एक चढाओढ ठेला.  
जय वयऱ येऴाॊची अट नवरी  

तय काम शोईर? 

गणणतात वयऱ येऴेरा आहद  
नाशी आणण अॊत शी नाशी.  

आऩण जमा काढतो ्मा खयेतय येऴा 
नवून येऴा खॊड अवतात. यस््मालय 

आऩण काढलमा ्मा येऴा की येऴाखॊड? 

केक काऩामचा आणण  
(आऩलमा बालाचाशी लाट आऩणच)  

खामचा.  
केक काऩताना बालाळी ऩैज रालून 
ऩशा की चाय येऴा काढून अकया तुकड े

तुम्शी करू ळकार.  
ऩटकन खाऊन ऩऱ काढा.  
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कफुतयाॊवलऴमी  

कफुतय आऩलमारा ककती 
जलऱ मेऊ देईर?  

एक कफुतय तनलडा. शऱू शऱू 

्माच्मा जलऱ जा. ककती जलऱ 

गेलमालय त ेउडून जाईर माचे 
तनयीषण कया. त ेउडारे की एक 

खूण तथेे टाका. कफुतय जेथे शोत े

्मा जागेऩावून खुणेचे अॊतय भोजा.  

अवे दशा लेऱा कया. मा वलस अॊतयात 

काशे प्रणारी हदवत ेका?  

अॊतयाॊची वयावयी काढा.  
जय कफूतयाॊवलऴमी भाहशती जास्त 

नवेर तय फगळ्मालय शाच प्रमोग 

कया.  
मा वलासचा गाणणताळी काम वॊफॊध? 
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भाणवाॊच्मा जलऱ मेण्माफद्दर: 

कफुतयाॊच्मा जलऱ जाण्माची तुम्शारा 
वलम झारी अवेर. आता शाच प्रमोग 
भाणवाॊच्मा फाफतीत  करून  ऩशा. 
कफुतयाॊळी काशी फोरामच नवत े 
्माभुऱे त ेवोऩ काभ आशे. ऩण 
भाणवाजलऱ जाताना अवे करून 
चारणाय नाशी. म्शणून: 
 
वूचना क्र. 1   
तुम्शी काम कयताम शे न वाॊगता काशी 
फाशी फोरत यशा आणण  शऱू शऱू जलऱ 
जा. 

ऩण पाय जलऱ जाण्माने जय भाणूव 
बफचकत अवेर तय भागे व्शा ककॊ ला 
्मारा तुभच्मा प्रमोगवलऴमी वाॊगा  
आणण अॊतय भोजा.  
 
वूचना क्र. 2   
आधी तुभच्मा प्रमोगवलऴमी वाॊगा 
आणण भग जलऱ जा. पाय जलऱ 
गेरात तय ‘वाॊग’ अवे ्मारा म्शणा. 
तवे ्माॊनी वाॊगगतरे की अॊतय भोजा. 
भाणवे अगधक राजाऱू की ऩषी?  
ऩुरुऴ अगधक राजाऱू की जस्त्रमा?  
छोटे अगधक राजाऱू की भोठे? 
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पयळी आणण गचया  
तुम्शी कधी पुटऩाथ लय चारताना वाधे चारता की प्र्मेक गचयेलय ऩाम  
ठेलत चारता;  की गचयेलय ऩाम ऩडू नमे अळी काऱजी घेतच  चारता? 

कुठलमा ऩद्धतीने जास्त ऩालरे ऩडतात? एक गशृीतक ठयला आणण भग प्रमोग 
वुरू कया. भात्र प्रमोगावाठी काशी भोकऱा चाकऱा लेऱ रागेर. 

एक राॊफरचक पुटऩाथ तनलडा. आधी वाधे 
चारा ल ऩाऊरे भोजा. भग ऩयत तवेच जा 

आणण ऩयतीची ऩाऊरे भोजा.  

आता प्र्मेक गचयेलय ऩाम ठेलत तलेढेच 
अॊतय ऩुढे आणण भागे चारा. ऩाऊरे भोजा.  
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राशमा आलडणाया म्शणतो  
‘ऩोस्टाच्मा ऩेटीत ककती राशमा भालतीर?’ 

‘शोम. मा यस््मालय भी एक 
गणणती गशृीतक तऩावून 

ऩशात आशे.’  

तय म्शणा  

आता गचयेलय ऩाम न ठेलता तवेच 
कया. मेता जाता कुणी जय म्शटरे की  

 ‘काशी वलळेऴ काभ 
काढरेमव का?’  

वॊगध लभऱारी की स्लत्चे ळशाणऩण 
दाखलणाऱ्माव तुभच्मा सानाने 

हदऩलण्माव वलवरू नका. 
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नाशीतय आता जोडमाच्मा (फुटाच्मा) नाडमा 
(Lace) वलऴमी वलचाय कया. रोक नाडी लारे 

जोड ेजास्त लाऩयतात की बफन नाडी लारे? 

आधी गशृीतक ठयला. चक्क एका हठकाणी 
हठय्मा भाया आणण मेणाऱ्मा जणाऱ्माचे जोड े

फघत तक्ता दाखलतो तळी नोंद कया.  
जय खूऩ गदीचे हठकाण अवेर तय एखाद्मा 

भैबत्रणीची अगय लभत्राची भदत घ्मा. 
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काभ चारू ठेला. जेलढा भोठा नभूना 
तलेढा प्रमोग जास्त अचूक आणण 

मळस्ली. कॊ टाऱा मेईऩमतं ककॊ ला 
अॊधाय शोईऩमतं (ककॊ ला बूक रगेऩमतं) 

काभ चारू ठेला. तुभचे गशृीतक फयोफय 

शोत ेकी चूक? जय प्रमोग पक्त ऩुरुऴाॊ 
ऩूयता भमासहदत ठेलरा तय? अगय 

जस्त्रमाॊवाठीच ठेलरा तय? 

 

अॊदाज कया: ककती भाणवे बेटलमालय 

एक रार स्लेटय घातरेरी फाई फाफा 
गाडी ढकरीत जाताना बेटेर? 

जय कुणी म्शटरे, ‘अये काम 

चाररॊम? ऩैवे गटायात ऩडरे का?’ 

तय म्शणा, ‘भी एक गणणती नभूना 
घेत आशे की रोक ककती टक्के जोड े

नाडीचे  लाऩयतात.’ 

ककॊ ला म्शणा, ‘भी आकडलेायी 
तऩावत आशे.’ ककॊ ला म्शणा ‘आज मा 
यस््मालय पक्त 43 टक्के भाणवे 

नाडी लारे जोड ेलाऩयत शोत.े’ 
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वॊजस्थतत (Topology) फाग  

वॊजस्थतत (Topology) फाग म्शणजे 

पुरझाडाॊची फाग नाशी.   

तय Topology म्शणजे बफ ॊद,ु येऴा, 

ऩषृ्ठबाग, लगैयेचा अभ्माव. 
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तुभच्मा घयातरा प्र्मेक दयलाजा एकदाच 
लाऩरुन आणण एकच दयलाजा दोनदा न 

ओरॊडता तुम्शी घयाच ेवलस दयलाजे ओराॊडू 
ळकार? आणण अवे कयताना कुणाच्मा 

अध्मात-भध्मात न जाता?  

आता शे गचत्र ऩशा आणण भध्मे कुठेशी ऩेजर्नवरीच ेटोक ठेला.  
तो बफॊद ु‘आत’ आशे की ‘फाशेय’?. वॊजस्थतत ळास्त्र लाऩयणाये 

्मा बफ ॊदऩुावून फाशेय ऩमसर्नत एक येऴा काढतीर.  

जय ती वलऴभ लेऱ गचत्राच्मा येघाळी बेटरी तय तो बफ ॊद ुआत,  

वभ लेऱ बेटरा तय फाशेय. अव ेका अवेर?  

एखादा गणणती म्शणणाय, “भरा मेथनू घयी 
जाण्मावाठी तीन यस्ते ओराॊडाले रागतात. 

ऩण एकच यस्ता ऩनु् न ओरॊडता शे चाय 

ककॊ ला ऩाच यस्ते ओराॊडूनशी कयता मेईर 

का?”. ककॊ ला, “नेभके तीन कोऩये (corners) 

लाऩरुन घयी ऩोंचण्माच ेककती भागस 
अवतीर?” भरा तय लाटते शा लेडऩटऩणाच 

आशे. शी गणणती भॊडऱी आणखी काम काम 

वलचाय कयीत अवतीर ते वाॊगता मेत नाशी.  

आता तुम्शीच करून फघा. वोफतच्मा गचत्रात एक भागस ठयला. तो 
लाऩयताना ककती यस्ते रागतीर ते ऩशा. माशून कभी यस्ते घेता मेतीर 

का? ककॊ ला दपु्ऩट यस्ते घेता मेतीर का ते ऩशा. तोचतो यस्ता ऩुन् नाशी 
घ्मामचा. जय कुणी वलचायरे की काम कयतोव, तय म्शणा, ‘भी एक 

टोऩॉरॉजी चा अभ्मावक आशे आणण भी एक जोडणी (नेटलकस ) लवद्धाॊत 

तऩावून ऩाशतोम. ताठ भानेने चारा झऩझऩ चारा.  

18



D आणण O शी अषये वॊजस्थतत वलसानात 

एकरूऩ आशेत. म्शणजे ्मातरे एक अषय 

ताणून, ओढून दवुऱ्मावायखे फनवलता मेत.े  
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पोनच्मा गाऱमा (Booth)  
भध्मे कोंफरेरी भरेु.  

पोन-गाऱमा भध्मे कयण्माच्मा गोष्टी.  
जुर्नमा काऱी रोक पोन-गाऱमात जभनू आऩर े

पोटो काढून घ्मामच.े (तळा ्मा फालऱटच प्रथा 
शो्मा म्शणा) अवो. आता वलचाय कया. अॊदाजे 
ककती भरेु एका पोन गाऱमात भालतीर?  

जय शे अडचणीच ेलाटत अवेर तय दवूया वलचाय 

कया. कधी जेलणात फू्रट वॎरड अवेर तय एका 
घावात तुम्शी ककती द्राष ेतोंडात वाठल ूळकार? 

ककॊ ला ककती वलदऴूक एका भोटाय गाडीत 
भालतीर? अवाशी वलचाय करून ऩशा: 
छोट्मात छोटा अवा ककती राॊफीचा घन 
ठोकऱा अवेर जमात तुम्शी ऩणूस स्लत्रा 

कोंफनु घेऊ ळकार ?  
50 वेलभ, 75 वेलभ, 100 वेलभ? 

शे वाये घन पऱावलऴमीच ेप्रश्न आशेत.  
एखादा ऩदाथस ककती जागा व्माऩतो मा फद्दर.  

आता थोडावा लेगऱा वलचाय कया.  
एका पोनफकुात ककती नाले भालतीर? एक शजाय?  

एक राख? एक कोटी? वलस नाल ेभोजाली रागतीर की 
काशी मकु्ती लाऩरुन काभ लाचलता मेईर? 

(फवची लाट ऩशात आणण  
ऩालवात  न लबजता) 
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गणणती भाणवे इतयाॊप्रभाणे आइवक्रीभ 

खातात आणण दशेुयी ळॊकू (Double Cone) शा 
अनेकाॊच्मा आलडीचा अवतो. वभजा 31 ऩैकी 

3 प्रकायचे (उदा. भनुका, वऩस्ता, आणण 

चॉकरेट) आइवक्रीभ घेतरे आणण ्माॊचे 
लेगलेगऱे दशेुयी ळॊकू फनलामच ेठयवलरे तय 

ककती लेगलेगऱे ळॊकू फनतीर?  

मा वाठी जे गणणत रागत े्मारा अलबतनलड  

(Permutation)  आणण वभतनलड  

(Combination) म्शणतात. ऩुढीर गचत्रात 

दाखवलरीप्रभाणे एकूण वशा वभतनलड आणण 

नऊ अलबतनलड तमाय शोतीर. 
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आता थोड ेगणणती  वॊळोधन कया. जलऱच्मा आइवक्रीभ दकुानात 

जाऊन ककती लेगलेगऱे प्रकाय आशेत ते ऩशा. एकूण ककती दशेुयी 
ळॊकू शोतात ्माच ेगणणत कया. भग दकुानदायारा वलचाया  
‘जय भी वाॊगगतरे एलढे ळॊकू फयोफय अवरे तय भरा एक ळॊकू 

पुकट देळीर का?’. जय तो म्शणारा ‘ळशाणऩण ऩयेु’ तय शाच 

प्रमोग एका लभत्रालय ककॊ ला भोठ्मा बलालय  

करून ऩशा.  
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(एखाद्मा बानगडीत 
अडकणे) 

जभते का ऩशा. शल ेतय एखाद्मा लभत्रारा 
कयामरा वाॊगा. आता एक लभलक ळके 

वायखा खाद्म ऩदाथस घेऊन ऩटाॊगणात मा. 
एक ऩजै राला: जो कोणी अगधक गचत्र ेअळी 
काढेर जमात वॊफॊध आकृतीलरुन ऩेजर्नवर 

कपयलताना कोण्माशी येऴलेय ऩनु् जाले 
रागणाय नाशी तो जजॊकेर एक लभलक ळके 

आणण इतयाना खडुकाभ ऩवुामरा राला. 

मा गचत्रात कुठेशी ऩेजर्नवर ठेला आणण 

वॊफॊध गचत्रालरून गगयला. ऩण गगयलताना 
ऩेजर्नवर दोन लेऱा कोण्माशी येऴलेय ऩनु् 

जाणाय नाशी माची काऱजी घ्मा.  

बाॊडण न कयता  
गदी कळी जभलार ? 
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शा ऩेजर्नवर-गचत्र खेऱ वॊजस्थतत वलसानात आशे 

(रषात आशे न वॊजस्थतत वलसान?). तुम्शी पक्त 

गचत्राकड ेऩाशून वाॊग ूळकता की शे एकयेळीम आशे की 
नाशी. म्शणजे ऩेजर्नवर न उचरता आणण एकच 

येऴेलय दवुऱ्माॊदा न जाता ऩूणस गचत्र काढता मेईर की 
नाशी. प्र्मेक कोऩऱ्माॊत (corner) ककती येऴा 

लभऱतात ते ऩशा. ्मातलमा ककती कोऩऱ्मात वलऴभ 

येऴा लभऱतात ते ठयला. आता topology 

वभजणाऱ्मारा एलढमालरून वाॊगता मेते की वॊफॊध 

गचत्र एक येऴेम आशे की नाशी. कऱरी का गॊभत? 

नाशी तय काशी गचत्र ेकाढून ऩशा.  

यफयी चेंडूचे कोड े 

शे कोड ेवोडवलण्मावाठी अॊगणात बयऩयू जागा शली. आणण एक टेतनव फॉर.  

एखादा भठ्ठ भरुगा वोफतीरा अवरा तय फयेच. फॉर खूऩ ळजक्त रालनू उॊच पेकामचा  
आणण जलभनीरा अगय लबॊतीरा न रागता कवा थाॊफ ूळकेर? 

ता्ऩमस: जे अगधक भोठे ते जास्त दणकून ऩडणाय.  

(ककॊ ला ताककस क वलचाय कयण्माची वलम) 
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ककती शस्ताॊदोरने ? 

वभजा तुम्शी चौकात वशा लभत्राॊना बेटरात. तय 

एकूण ककती शस्ताॊदोरन ेशोतीर? ळरू्नम? कायण 

भरेु भरुी शस्ताॊदोरन कयत नाशीतच भऱुी. ती 
एक भागाव ऩद्धत आशे. ऩण वभजा तुम्शी कयता.  

प्र्मेकाने प्र्मेकाळी शस्ताॊदोरन कयामच े

ठयवलर ेतय ककती शोतीर?  

शस्ताॊदोरनाच ेवदु्धा एक गणणत आशे.. 

एकदा चौकात फव ची लाट ऩशात अवार  

आणण दवूया काशी खेऱ वचुत नवेर तय 

शस्ताॊदोरनाचा खेऱ करून ऩशा. आणण  

गचत्रात आशे तवा ऩढुीर तक्ता फनला 
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भोठी भाणवे लाटतात  
तेलढी ळशणी नवालीत  

तुम्शी जय मा ऩुस्तकातून इतय काशी लळकरा नवार तयी चारेर.  

पक्त एलढे रषात ठेला की भोठी भाणवे तुम्शारा लाटतात  

तलेढी ळशणी नवतात, वलळेऴत् गणणताच्मा फाफतीत.  

काशी कलऩना वुचतामत.  

भोठी भाणवे धड ऐकत नाशीत आणण उरट  

तुम्शाराच बावलतात की तुम्शी भूखस आशात.  

कदागचत मा कलऩना भोठ्मा भाणवाॊव काशी लळकलतीर वुद्धा.  

वध्मा तुम्शी लळषक.  
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बाॊडी घावणे-वलवऱणे  

तीव हदलवात श्रीभॊत फनण्माची मजुक्त:  

आई फाफाॊना म्शणा, “भी योज बाॊडी घावणे वलवऱणे कयीन. भरा मा काभावाठी ऩहशलमा 
हदलळी एक ऩवैा द्मा. आणण प्र्मेक हदलळी आदलमा हदलवाच्मा दपु्ऩट ऩवेै द्मा.”  

कळी लाटरी कलऩना? अपाटच ना? पाय हदलव 

थाॊफाल ेरागणाय नाशी. आठ दशा हदलवात म्शणतीर 

ऩुये शा प्रमोग. कायण गणणती बाऴेत मारा म्शणतात 

घातीम लाढ (Exponential Growth).  

रषात अवू द्मा. ऩुढच्मा लेऱी तुम्शी फोरार ते नीट 

रष देऊन ऐकरे जाईर. कायण घातीम लाढीने एक 

भहशर्नमात तुम्शी स्लत्चा dDshwasher घेऊ ळकार 

आणण वलासना घेऊन वशरीरा ऩण जाऊ ळकार.  
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भोठे डोके  

आधी एक दोन लभटय राॊफीची दोयी 
घ्मा. भग एक भोठे भाणूव घ्मा 

आणण वलचाया, “तुभच्मा 
डोक्माबोलती शी दोयी ककती लेऱा 
गुॊडाऱलमालय तुभच्मा ऊॊ ची एलढी 

बयेर?”  

कदागचत शा प्रश्न तुम्शारा दोनतीन लेऱा 
वलचायाला रागेर. शयकत नाशी. ळाॊतऩणे 

वलचायीत यशा. भी ऩैजेलय म्शणेन की तो 
शयेर. तुम्शी म्शणार माचा गाणणताळी 

काम वॊफॊध?  

तय मारा गणणतात म्शणतात गुणो्तय. एका लस्तूच्मा 
लेगलेगळ्मा बागाॊचा मात वलचाय कयता मेतो. तुभच ेडोके 

आणण ऊॊ ची माॊच ेगुणो्तय आणण भोठ्मा भाणवाच ेडोके 

आणण ऊॊ ची माॊच ेगुणो्तय वायखेच अवेर काम? दोन 

लस्तूॊच्मा राॊफीच ेगुणो्तय आऩण नेशभी कयतो. ऩण लतुसऱीम 

राॊफी आणण येळीम रॊफी माॊच ेगुणो्तय वशवा कुणी ऩशात 

नाशी. तेंव्शा भोठ्माॊना पाय दोऴ देऊ नका.  

28



आणखी ळयीय  
वलऴमक गणणत  

तुभच्मा ऊॊ चीएलढी दोयी 
काऩून घ्मा. आता तुम्शी 

दोर्नशी फशू राॊफ करून फघा की 
तुभचा चौयव फनतो की 
काटकोन चौकोन.  

 

माच दोयीने आणखी काशी 
उ्तये काढा. भनगटाबोलती 
दोनदा आणण गळ्माबोलती 
एकदा माॊची राॊफी तलेढीच 

बयत ेकाम? तऱऩाम आणण 

भनगट माॊची रॊफी वायखीच 

आशे काम? 
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डोकेपोड 

उभ्मा आणण आडव्मा येऴाॊचा एक  

दशा x दशा अवा चौयव काढा. ऩहशलमा 
दशा याॊगात एक त ेदशा अॊक लरशा. 
दशाच्मा खारी 11, 12, इ. लरशा.  

आता वलचाया की एकच्मा खारी 
कोणती वॊख्मा अवेर? फशुतके भॊडऱी 
उ्तय देणाय नाशीत. तुम्शी उ्तय 36 

वॊगीतरेकी कऩाऱच फडलून घेतीर. 

भग आणखी एक वॊगध द्मा. म्शणा 
“50 कुठे फवेर?“ 50 जजथे अवेर 

तोऩमसर्नत अधास तक्ता बयेर काम? 

100 कुठे अवणाय?” 

 

(चेशऱ्मालय अनुदायऩणाचा बाल आण ू

नका. मा ऩुस्तकालळलाम तुम्शाराशी शे 

जभरे नवत.े) 
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आऩण काऩरेरी दोयी व्मावाच्मा वुभाये ततप्ऩट 

अवत.े शे रषात आलमालय दोयीच्मा राॊफीची 
कलऩना मेत?े  

आणखी इतय लस्तूॊच्मा राॊफीचाशी अवाच अॊदाज 

कया. आता तुम्शी अगधक तनऩुण झारा अवार. 

ऩैजेलय म्शणता मेईर की भोठी भाणव ेतुभच्माशून 

पाय ळशणी नवतात. 

अगधक गणुो्तये 

 तुम्शारा कचया ऩेटीत एखादा टॉमरेट कागद 

गुॊडाऱरेरा दॊडगोरकाय कऩटा लभऱेर.  

्मालय गचत्रातलमा प्रभाणे लतुसऱे काढा.  
एक अॊदाजे 30 वे. भी. दोयी घ्मा.  

ती दॊडगोराच्मा ऩरयघाएलढी तोडून घ्मा. आता 
अॊदाज कया की जय ती एका टोकाऩावून वयऱ नेरी 

तय कोण्मा लतुसऱाऩमतं ऩोचरे? चकुरे ना? 

आश्चमस लाटरे? लतुसऱाकृती राॊफी भोजण्माची 
आऩणाव वलम नवते.  
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ऩुढे काम? 

 “वय, भरा भदत 
कयार काम? वय, 
वय, कृऩमा भरा 
भदत कय ना.” 

एकाद्मा भोठ्मा भाणवाव गऱी ऩाडा.  

कागद ऩेजर्नवर तमाय अवू द्मा. म्शणा, पाय 

काशी नाशी. पक्त वात आकड ेलरशामच.े 

फेयीज, लजाफाकी, गुणाकाय लगैये काशी नाशी. 
तवरे काशीच नाशी. 

तुम्शी एक वॊख्मा तोंडी वाॊगामची आणण दवुऱ्माने 
्मा वॊखेच्मा ऩुढची वॊख्मा लरशामची. वभजा 

तुम्शी 14 म्शटरे की ्माने 15 लरशामच े

आता तुम्शी वालकाळ म्शणामच े56, 32, 8, 163, 

1194, 438 आणण 3099. आता पक्त भोठ्मा 
भाणवाने ळलेटची वॊख्मा काम लरहशरी ते लाचा. जय 

्माची वॊख्मा 4000 अवेर तय ्मारा तुभची 3099 

शी वॊख्मा लाचनू दाखला. म्शणा, “शी चकू वाशजजक 

आशे”. ऩण जय वॊख्मा 3100 अवेर तय भात्र रषात 

याशू द्मा की शा भोठा गणणतात तनजश्चतच भठ्ठ नाशी.  

ऩुन् कधी गशृऩाठाॊवाठी भदत रागरीच तय 

कुणाकड ेजामच ेत ेरषात अवू द्मा. 

स्थान भूलम शा आऩलमा वॊख्मा रेखन ऩद्धतीचा 
ऩामा आशे. ्मात ळूर्नम (0) शा पवला अॊक आशे. 

कधी माची ककॊ भत काशी तय कधी दवुयीच काशी.  
शाच प्रमोग इतयाॊलय करून ऩशा. ककती टक्के रोक 

फयोफय उ्तय देतात आणण ककती टक्के चकू? 
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एक लभतनटात तडी ऩाय  

आधी शे स्लत्च 

करून ऩशा. 
लतुसऱाचा व्माव 

ककती?  

एक लभतनटात 

उ्तय काढा.  

काशी वलळेऴ कठीण 

गणणत कयामचे 

नाशी, काशी नाशी. 
पक्त आकृतीकड े

ऩशा आणण उ्तय 

वाॊगा.  

जेंव्शा एखाद्मा भोठमाव तुम्शी शा प्रश्न वलचायर आणण उ्तय लभऱत नवेर,  

तय म्शणा, ‘जय XY शी बत्रजमा अवेर तय AB वुद्धा बत्रजमाच अवेर ना?  

आणण व्माव बत्रजमेच्मा दपु्ऩटच ना?’ आणण शवू नका.  
तुम्शाराशी शे उ्तय आरेच नव्शत ेना? (की आरे शोत?े) 
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ववा आणण गणणताचा जाणकाय 

एकदा एक ववा आणण दोन गणणती माॊची गाठ ऩडरी. ्मा 
वलासनाच प्रश्नाॊची उ्तये काढण्मात यव शोता. ववा एका 

बफऱात अडकरा शोता. दोघा गणीतसाऩैकी एक 

झाडाखारी फवरा शोता तो म्शणारा  

 ‘जय वळाची एक उडी तनम्भे अॊतय ऩाय कयीत अवेर 

तय ववा कधीच फाशेय मेऊ ळकणाय नाशी. कायण तो 
ककतीशी जलऱ आरा तयी पक्त उयरेलमाच्मा तनम्भे 

अॊतयच उॊच उडी भारू ळकेर’.  

दवूया गणणतस जलभनीलय ऩडून ऩशात शोता.  
तो म्शणारा, ‘जयी ववा तनम्भ ेअॊतयच ऩाय कयीत 

अवेर तय जेंव्शा तो जलभनीच्मा खूऩ जलऱ उडी 
भायेर तेंव्शा तो उडी भायलमालय जलभनीलय शात ठेलनू 

धडऩड कयेर आणण बफऱातनू फाशेय ऩडू ळकेर.’  

जे गणणती झाडाखारी फवतात, वलऴमाच ेताककस क वलश्रेऴण 

कयतात अळाॊना आऩण वैद्धाॊततक गणणती म्शणू. ्माॊना 
वलश्रेऴणऩलरकड ेइतय गोष्टीत यव नवतो. आणण ज ेजलभनीलय 

ओणले शोऊन काभ कयतात आणण वलचाय कयतात ्माॊना आऩण 

व्मालशारयक ककॊ ला उऩमोजजत (applied) गणीतस म्शणू. तुम्शी 
कुठलमा प्रकायच ेगणणती शोणाय आशात? 
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मा प्रमोगावाठी एक जाड ऩठुमावायखा 
कऩटा शला, वभुाये 20 x 30 वेलभ 

आकायाचा, लळलाम कात्री आणण गचकट ऩट्टी 
शलीच. आणण एक भोठा भाणूव शी. 

्मारा म्शणा, “भी वध्मा  घनपऱावलऴमी 
वलचाय कयीत आशे. भग तो कऩटा वभुाये 

भध्मालय काऩनू घ्मा. शे दोन वभान 

षेत्रपऱाच ेकागद आशेत.  

आता दोर्नशी कऩट्माच्मा गुॊडाळ्मा कया,  
एक उबी तय एक आडली. दोर्नशी गुॊडाळ्मा गचकट 

ऩट्टीन ेदॊडगोराकृती फनला.  
दोर्नशी भध्मे वायखेच धार्नम भालेर काम? आधी 
अॊदाज कया, भग प्र्मष करून फघा. षेत्रपऱ शी 
द्वललभतीम वॊकलऩना आशे आणण घनपऱ 

बत्रलभतीम. मात काशी पयक तय आशेच ना? 

एक उॊच रकुडा भरुगा आणण रठ्ठ 

फटुका भरुगा वायखेच जेलण खाऊॊ न 

ऩोटात ठेल ूळकतीर काम? 
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कोडी  

तुम्शी वलासनाच नेशभी भूखस 
फनलू शाकत नाशी. पक्त 
तवा प्रम्न करू ळकता.  

मा वलस कोडमाॊचा गाणणताळी 
फऱ्माऩैकी वॊफॊध आशे, काशी 
कोडी फयीच जुनी आशेत. काशी 
भोठमा भाणवनी शी आधी 

ऐकरेरी अवतीर. ऩण ्माॊना 
उ्तय आठलेरच अव ेनाशी.  

जेव्शा तुम्शी शे कोड ेघारार 
तेव्शा कुणी म्शणेर,  

 ‘शे तझु्मा  
गशृऩाठात आशे 

काम?’ 

ककॊ ला: ‘तुरा शी चौकळी 
कळारा?’, ‘जा आऩलमा 
आईरा वलचाय.’, ‘जा फाशेय 
जाऊन खेऱ.’ अवरे काशी 

तयी.  

ऩण नाउभेद शोऊ नका. म्शणा,  

‘शे गणणत 
वलऴमक आशे.’  

 आणण ऩुन् वलचाया.  

‘दोन भुरे फुवद्धफऱ खेऱत शोती.  
ते ऩाच डाल खेऱरे. प्र्मेकाने 
जजॊकरेलमा खेऱाॊची वॊख्मा 
वायखीच शोती.  
आणण कोणताशी  
खेऱ फयोफयीत  
वुटरा नाशी.  
शे कव ेळक्म  
आशे?’ 

जेव्शा भोठा म्शणेर  
‘भाशीत नाशी.’ तय म्शणा,  ‘ते एकभेकफयोफय 

खेऱत नव्शते.’ आता ऩुढच्मा प्रश्नारा 
तमाय यशा.  

 ‘माचा गाणणताळी काम वॊफॊध?’  म्शणा, ‘अॊकगणणत शा 
गणणतातरच बाग आशे.’ 
लळलाम, ‘तकस ळुद्ध वलचाय 
गणणतात आलश्मक आशे.’ 

आता ठयला:  
आणखी काशी 
कोडी भोठमाव 
वलचायामची की 
आऩाऩवात 
वोडलामची.  

36



आणखी कोडी 
आणखी काशी कोडी मेथे आशेत. आधी स्लत् प्रम्न कया आणण भग उ्तय ऩशा.  

मा ऩसु्तकाचा तुम्शारा पामदा शोतो अवे हदवतेम.  

कोड े2: घडमाऱात तुम्शी वकाऱी 9 
वाठी गजय रालनू यात्री 8 रा झोऩरात 

तय ककती लेऱ झोऩ लभऱेर?  

उ्तय: एक ताव, 
कायण गजय यात्री 9 
राच लाजेर. शे तय 
वाधे लजफाकीच े
गणणत आशे.  

 (आजकारच्मा smart पोन भध्मे 
वकाऱ यात्र शे ठयलता मेत.े जुर्नमा 
गजयाच्मा घडमाऱात नाशी.)  

काशी भहशर्नमात 31 हदलव अवतात आणण 
काशी भहशर्नमात 30 हदलव अवतात. ककती 
भहशर्नमात 28 हदलव अवतात?  

उ्तय: वलसच भशीने.  
तकस ळुद्ध वलचाय शी गणणताची 

ऩहशरी ऩामयी आशे.  

कोड े3: वलस वाधायण भाणवाच ेककती 
लाढहदलव अवतीर?  

उ्तय: एकच, जवा 
प्र्मेकाचा अवतो.  मा

चा
 ग
ाणण

ता
ळी

 क
ाम

 व
ॊफॊध

? 
आ

कड
ळेा
स्त्र

 शा
 ग
णण

ता
चा

 ए
क 

बा
ग 

आ
शे न

ा? 

कोड े4: जय 10 भाणव े10 हदलवात एक 
खडडा खणतात तय ऩाच भाणवाॊना अधास 
खडडा खणण्माव ककती हदलव रागतीर?  

उ्तय: 10 हदलव.  मा
चा

 ग
ाणण

ता
ळी

 क
ाम

 व
ॊफॊध

? 
गण

णत
ात

 ग
ुणो

्त
य म

ा वल
ऴम

ाल
य 

आ
ऩण

 आ
धी

 फो
रर

ो आ
शोत

.  
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कोड े5: एका ळतेकाऱ्मकड े17 
ळळे्मा आशेत. जय 9 वोडून वलस 
ळळे्मा भेलमा, तय आता ककती 

ळळे्मा लळलरक आशेत?  

उ्तय: 9.  

माचा गाणणताळी काम वॊफॊध? 
नेशभी लजाफाकी कयणे शे 

चकूच.  

कोड े6: जय एक 1.5 भी. खोर,  
1 भी. रुॊ द आणण 4 भी. राॊफ खडडा 

खणरा तय एकूण ककती भाती काढरी?  

उ्तय: खडमातून भाती 
फाशेय काढता मेत नाशी.  मा

चा
 ग
ाणण

ता
ळी

 क
ाम

 व
ॊफॊध

? 
घन

पऱ
 शी

 च
ाॊग
री

 व
ॊकल

ऩन
ा 

आ
शे, 

ऩण
 मे
थे 
तत
चा

 क
ाशी

 
उऩ

मो
ग 
ना
शी.

  

कोड े7: 30 मा वॊख्मेव ½ ने 
बागून मेणाऱ्मा उ्तयात 10 
लभऱलरे तय उ्तय ककती 

मेईर?  

उ्तय: 70.  

माचा गाणणताळी काम 
वॊफॊध? वाध्मा वयऱ 

अॊकगाणणताचा वलजम अवो. 
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कोड े8: अॊधाऱ्मा खोरीत एका 
कऩाटाच्मा खणात 10 ऩाॊढये 
आणण 10 काऱे भोजे आशेत. 
मातून ककती भोजे घेतर ेकी 
नक्की एक जोड लभऱेर?  

उ्तय 3.  

माचा गाणणताळी काम वॊफॊध? 
गणणतात ताककस क वलचाय 

अवतो.  

कोड े9: भाझ्माकड े55 रुऩमे 
ककभतीच्मा दोन नोटा आशेत. 

्मातरी एक 5 रुऩमाची नोट नाशी. 
तय कोण्मा दोन नोटा आशेत?  

उ्तय: 50 आणण 5 
रूऩमाच्मा नोटा. एक 5 
ची नाशी, दवुयी आशे.  

मा
चा

 ग
ाणण

ता
ळी

 क
ाम

 व
ॊफॊध

? 
ता
कक
सक

 वल
श्रे

ऴण
 न
ेशभ

ीच
 

का
भा
रा

 मे
ते.

  

कोड े10: जय डॉक्टयन ेतीन गोळ्मा 
हदलमा आणण दय अध्मास तावान ेएक 
गोऱी घ्मामची अवे वाॊगगतरे तय 
ककती लेऱात गोळ्मा वॊऩतीर?  

उ्तय: एक ताव.  

माचा गाणणताळी काम वॊफॊध? 
भोजभाऩ शा गणणताचा एक 
बाग आशे. लेऱ शी भोजभाऩ 

कयण्माची गोष्ट आशे.  

कोड े11: जय एक डझन ऩाच रूऩमाची 
ततककटे म्शणजे फाया ततककटे तय एक डजन 

10 रुऩमाची ततककटे म्शणजे ककती?  

मात गणणत कोठे आशे? 
डझन म्शणज ेडझन म्शणजे 

फाया.  उ्तय: फाया.  

कोड े12: एका ऩषाऩढेू जय दोन 
ऩषी आणण एका ऩषाभागे दोन 
ऩषी आणण दोन ऩषाभध्मे एक 
ऩषी अवे उडत अवतीर तय 

एकूण कभीतकभी ऩषी ककती?  

उ्तय: एकाभागोभाग 
एक अवे तीन.  मा

त 
गण

णत
ाच
ा क

ाम
 व
ॊफॊध

? 
याॊगे

त 
उड

णा
ये ऩ

षी
 व
ुॊदय

 
हद
वत

ात
.  
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अॊगात हशलताऩ बयरा की कयामच्मा गोष्टी  

तुम्शी थॊडीताऩाने आजायी आशात.  

डॉक्टयने वलश्राॊती घ्मामरा वाॊगगतरे आशे.  

झोऩ तय मेत नाशी. लाचामचा कॊ टाऱा आरा आशे. 

कोणी खेऱामरा जलऱ नाशी.  
टीव्शी लय काशी कामसक्रभ नाशी.  

अळा लेऱी थोडा गणणताचा डोव घ्मा.  
‘कडू’ लाटतो? ऩण आॊथरूणात ऩडलमा ऩडलमा घेता 
मेतो. पक्त काशी लस्तु, कागद, ऩेजर्नवर, कात्री 

वायख्मा रागतीर. ऩण माभुऱे तुभचे गणणत भात्र 

वुधायेर.  
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ककॊ ला, ऩुयेवे हठऩके.  

छत कळावाठी?  

ऩुढीर दोन ऩानालय हठऩक्मानी लभऱून काशी गचत्र ेकाढरी अशत.  
जय हठऩके अजून फायीक अवत ेतय त ेगचत्र एका छाऩीर ऩानालय  

आशे अवे लाटेर. पोटोग्राप अवेच छाऩरे जात अवतात.  
एका केळ्मात ककती हठऩके आशेत? आणण चालीत?  

जय तुभच्मा छतालय हठऩके अवतीर तय ते 
भोजू ळकता. अथासत तव ेहठऩक्माॊच ेछत 
अवेर तयच. ऩढुच्मा गचत्रात ककती हठऩके 
आशेत? वगऱे भोजत फव ूनका. आधी एक 
अॊदाज कया. भग वगऱे हठऩके न भोजता  
काशी अनभुान काढता मेते का ऩशा. अॊदाज 

आणण अनभुान एकच काम? आता 
ळजेायच्मा रयकाम्मा चौकोनात ककती हठऩके 
फव ूळकतीर माच काशी अॊदाज रागतो का?  
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आता ऩुये झारे हठऩक्माॊचे ऩुयाण  
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काडमा चौयव 

गचत्रात दाखवललमाप्रभाणे 24 काडमा 
जोडून ठेला. तुम्शारा एकूण ककती चौयव 

हदवतात? चटकन 9 म्शणू नका. गचत्राकड े

ऩशात यशा. 14 शे उ्तय वचुऩेमतं.  

आता मातलमा 8 काडमा अळा काढून घ्मा 
की उयरेलमा आकृतीत पक्त दोन चौयव 

याशतीर. शा प्रश्न लाजफाकीचा नाशी.  
मात बलूभती अगधक  आशे.  

एक चौयव फनलामरा ककती काडमा रागतात? 
उ्तय आशे 4. दोन चौयवाॊना 7. ळक्म तेलढा 
तक्ता फनला.  

44



चारू द्मा  
चौयवाॊचा कॊ टाऱा आरा अवेर तय बत्रकोणवलऴमी 
वलचाय कया. ककॊ ला आणखी भोठ्मा आकृतत शव्मा 
अवतीर तय चतुष्परक, घन, द्लादळपरक अळा 
आकृतत ऩशा. मा बत्रलभत आकृतीत 4 ककॊ ला 6 ककॊ ला 
12 8 ऩषृ्ठबाग अवतात जे बत्रकोण आगय चौकोन 
अगय ऩॊचकोन अवे अवतात.  

आणखी एक कोड:े वशा आगकाडमा अळा 
ठेलता मेतीर का की प्र्मेक काडी इतय 
काडमाना स्ऩळस कयते. (अवे घडू ळकते.) 

तुभच्मा ऊॊ ची इतकी 
ऩर्ननाव ऩैळाची नाणी 
एकारा जोडून एक अळी 
आलडतीर की एक 

रुऩमाची नाणी तेलढ्माच 

उॊचीची नाणी जास्त 

आलडतीर? 
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गणणताची बाऴा  

आता ऩमसर्नत तुभच्मा रषात आरेच 

अवेर की गणणती भॊडऱीची अळी एक 

वललळष्ट बाऴा आशे. वॊजस्थतत, लगसभऱू, 

इ. वायखे अगडफॊफ ळब्द गणणती रोक 

लाऩयतात. तुम्शी माफद्दर पाय काऱजी 
करू नका. ळब्दाचा अथस लगैये रषात 

ठेलामच्मा बानगडीत ऩडू नका. 
वाधायणऩणे ळब्द कवा लाऩयरा जातो 

तेलढे रषात ठेला. एलढेच.  
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भऱू वॊख्मा  
काशी वॊख्मा अळा अवतात जमाना 1 ककॊ ला स्लत् ती वॊख्मा 

मा लळलाम दवुऱ्मा कुठलमा वॊख्मेने बाग जात नाशी.  
जवे 2,3,5,7,11,13,.. मा वलस भूऱ वॊख्मा आशेत. ऩण 12 शी 

वॊख्मा ऩशा. 12 वायख्मा आकायाचे चौयव घ्मा. ्माॊचे 
लेगलेगऱे काटकोन चौकोन कयता मेतात. ऩण 7 ककॊ ला 5 

चौयव घेतरे तय एकच काटकोन चौकोन शोऊ ळकतो.  
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गणणतस अनेक लऴ ेभूऱ वॊख्मे वाठी नभूना (Pattern) तऩावात आशेत ऩण 

लभऱत नाशी. ्माॊची व्माख्मा वुद्धा भजेदाय आशे. त ेम्शणतात,  

“भूऱ वॊख्मेव पक्त दोन वॊख्मानी बाग जाऊ ळकतो: 1 आणण ती वॊख्मा 
स्लत्. म्शणजे पक्त दोन वॊख्माॊचा भूऱ वॊख्मेव बाग जातो. ऩण भूऱ 

वॊख्मा तळा नभुर्नमात फवत नाशीत. ऩहशलमा काशी भूऱ वॊख्मा अळा: 
2,3,5,7,11,13,17,19,23,29,31,37,..  

तुम्शी म्शणार, 1 रा भूऱ 
वॊख्मा का नाशी म्शणामच?े 

ऩण नाशी, म्शणजे नाशी. 
गणणती रोकशी कधी कधी 

चभ्कारयकऩणे  
लागतात.  
ते अवो.  

गणणतसाॊना भूऱ वॊख्माचे पाय लेड. गोलडफाक नाभक गणीतसाने एक 
बाकीत केरे. प्र्मेक (दोन ऩेषा भोठी) वभ वॊख्मा दोन भूऱ वॊख्माची फेयीज 
अळी लरहशता मेते. जवे: 16=11+5, 30=17+13. 40=29+11, इ. शे बाकीत 
अद्माऩ लवद्ध झारेरे नाशी. शे बाकीत गोलडफाकचे नालान ेप्रलवद्ध आशे.  
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गणणत जादचूा प्रमोग  

 

 

काशी रोकाना लाटत गणणत शीच भुऱी एक जाद ूआशे. 

(जमाना शे काऱात नाशी ्माॊचॊ काशी नुकवान शी शोत नाशी) 
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गऱा बेटू जक्रऩा  

वाध्मा कागदाचा एक राॊफडा काटकोन चौकोन घ्मा. 
गचत्रात दाखवललमाप्रभाणे तो धया आणण ्माव दोन 
जक्रऩा जोडा. आता एक वशामक घ्मा आणण ्मारा 
कागदाची दोन टोके गचत्रात हदवतात ्माप्रभाणे 

धयामरा वाॊगा. आता अफयाकडफया ककॊ ला अवा काशी 
जादगूायाचा ळब्द काढा आणण वशामकन ेकागदाची 

टोके ओढरी की जक्रऩा उडून मेतीर.  

आश्चमस लाटर ेना? गणणत (म्शणजे मेथे 
Topology) म्शणते की कागदाची घडी जक्रऩाॊची 
गऱाबेट घडलते. (Topology म्शणजे वॊजस्थतत 

सान, वलवयरा नाशीत ना?), 

शीच जाद ूआऩलमारा ऩाच 
रूऩमाच्मा नोटेने कयता मेईर. 

कागदाची टोके शऱू शऱू ओढरी तय 
काम शोते ते रषात मेईर, ऩण 
नेशभीच तव ेशोईर शे तनजश्चत 

वाॊगता नाशी मेत.  
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शुळाय (Smart) काडसव  

आधी तुम्शारा गचत्रात दाखवललमाप्रभाणे 

ऩाच काडसव फनलाली रागतीर.  

प्र्मेक काडसलय 16 वॊख्मा लरहशलमा 
आशेत, ्मा वलस 1 ते 31 ऩमसर्नत च्माच 

आशेत. काडस जय थोडीळी भोठी अवतीर 

तय फये, प्रेषकाॊव वशज लाचता मेतीर.  
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आता कुणाराशी 1 ते 31 ऩकैी एक 

वॊख्मा भनात धयामरा वाॊगा. भग मा 
ऩाचाऩकैी कुठलमा (एक ककॊ ला अगधक) 

काडांलय ती वॊख्मा आशे ते वलचाया. 
आता जमा काडांलय ती वॊख्मा अवेर 

्मा काडांलयच्मा ऩहशलमा वॊख्माॊची 
फेयीज केरी की ती वॊख्मा ओऱखता 

मेते. स्लत् करून ऩशा.  

द्वलभान ऩद्धत: 1, 2, 4, 8, 16, 32 इ.  

शे वलस दोन च ेघात आशेत. ्माॊच्माळी द्वलभान 

ऩद्धती चा वॊफॊध आशे. वलस वाॊगणकाॊचा मा 
द्वलभान ऩद्धतीळी वॊफॊध आशे.  
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आता दवुयी जाद ू 

गुणाकाय चटकन कयता मेणाऱ्मा एका लभत्राव 

एका शातात एक रुऩमाचे नाणे  

आणण दवुऱ्मात 10 रुऩमाच ेनाणे धयामरा वाॊगा. 
्मान ेइतय पे्रषकाॊव नाणी दाखलाली  ऩण “भरा 
दाखल ूनको” अवे फाजाऊन वाॊगा. आता म्शणा 
तुभच्मा उजव्मा शातातीर नाण्माच्मा 4 ककॊ ला 6 

ककॊ ल 8 ऩट (कोणतीशी) कया, भरा उ्तय वाॊगू 

नका. ्मा वॊख्मेत दवुऱ्मा शातातीर नाण्माच्मा 
ककभतीची 3 ककॊ ला 5 ककॊ ला 7 ऩट (कोणतीशी) 

लभऱला.आता उ्तय काम ते वलचाया.  

जय उ्तय वभ वॊख्मा अवेर तय उजव्मा 
शातात एक रुऩमा आशे, आणण जय उ्तय 

वलऴभ वॊख्मा अवेर तय डाव्मा शातात 

रुऩमा आशे. उ्तय नेशभीच फयोफय मेणाय, 

जय लभत्रान ेफेयीज-गुणकायात चूक नाशी 
केरी तय. शी जाद ूवॊख्माॊच्मा स्थान 

भूलमालय अलरॊफून आशे. स्थान भूलम 

म्शणजेच एकभ, दशभ, ळतभ,इ.  
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आधी उ्तय आणण भग प्रश्न? 
आधी खऩू वलचाय कयीत आशे अव ेदाखलून एका कागदालय 

1089 शी वॊख्मा लरशा. शा कागद प्रेषकाॊतीर एका जलऱ 
द्मा. आता दवुऱ्मा एकारा म्शणा ‘भरा एक अळी तीन 

अॊकी वॊख्मा दे जजच ेततर्नशी अॊक लेगलेगऱे अवतीर. ्माने 
हदरेलमा वॊखेत ऩहशरा आणण ततवया अॊक मात एकाऩेषा 
जास्त अॊतय अवरे की झारे, नाशी तय आणखी दवुयी 
वॊख्मा तनलडामरा वाॊगा. भनाजोगतत वॊख्मा लभऱारी 
ऩाहशजे. आता म्शणा की वॊख्मा उरट करून लरशा आणण 
भोठीतून छोटी लजा कया. आता आरेलमा वॊख्मेची उरट 
करू दोशोंची फेयीज कयामरा वाॊगा. आणण म्शणाले उ्तय 
भोठ्माने वाॊग. उ्तय 1089 अवणाय. भग ऩहशलमा 

प्रेषकारा कागदालयीर उ्तय वलासना दाखलामरा वाॊगा. 
वलस रोक आश्चमासने तोंडात फोट घारतीर.  

प्रेषक म्शणतीर ऩुर्नशा कया. ऩण नका करू. रोक नभूना तऩावून ऩाशतीर आणण ्माॊना 
जाद ूकऱामरा रागेर. तय म्शणा, ‘आता ऩुये’. आणण तेथनू शले तय चारते व्शा.  
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वलऴ खाण्माचा खेऱ  

मा वायखे आणखी काशी खेऱ 
आशेत जमा वलासना “तनभ” मा 
नालाने वॊफोधतात. शा एक तनभ 
खेऱ: काडमा गचत्रात आशेत 

अळा प्रकाये गटाने भाॊडा. तनमभ 
अवा की आऩरी ऩाऱी अवताना 
कुठलमाशी एका गटातून ककभान 
एक ककॊ ला ककतीशी (वलस वुद्धा) 

काडमा उचरामच्मा.  

आता एक नला खेऱ खेऱा 
आऩलमा लभत्राफयोफय. 12 
वायख्मा लस्त,ु घ्मा. उदा., 
गचॊचोके, ककॊ ला फाटलमाॊची 
फूच.े एक लेगऱी लस्त ुशली 
जजरा आऩण वलऴ म्शणू. 
प्र्मेकाने एका लेऱी एक 
ककॊ ला दोन लस्त ु(वलऴ 

वोडून) काढून घ्मामच्मा. 
जेव्शा पक्त वलऴ उयेर 

तेव्शा जमाची ऩाऱी तो वलऴ 
खाऊन भयेर. 

तुम्शी दय लेऱी वलऴाऩावनू कवे लाचार? 

तुभच ेतुम्शीच ळोधनू काढा. (वगऱेच भी 
वाॊगामच ेका?) ऩण काशी उऩमकु्त वचूना 
ककॊ ला प्रश्न: ऩहशलमान ेआऩण जाले की 

दवुऱ्माने? 12 ऩेषा अगधक लस्तु फऱ्मा का 
12 च फऱ्मा? तनमभ फदरनू 1 ककॊ ला दोन 

ककॊ ला तीन लस्तु घेण्माचा कयाला का? काशी 
लेऱा खेऱरात की कवे खेऱाले शेशी कऱेर.  

जमारा ळलेटची कडी उचराली रागेर तो शयरा.  
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लीव ऩमसर्नत ऩोचामचे शा खेऱ 

वभजा आईफाफाच्मा गाडीत तुम्शी बालॊड े

खूऩ आयडाओयड कयीत आशात. इतके 

की आता तुम्शी गप्ऩ नाशी फवरात तय 

तुम्शारा लळषा शोणाय.  

अळा लेऱी गाडीत ळाॊतता ठेलण्मावाठी 
एक खेऱ खेऱता मेईर. दोघात 

खेऱामरा शा खेऱ वोऩा. प्र्मेकान ेएक 

ककला दोन वॊख्मा वॊगामच्मा.  
जमारा लीव लभऱेर तो जजॊकणाय. 

गचत्रातलमा प्रभाणे खेऱून ऩशा.  
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कापे्रकय वॊख्मा 

काप्रेकय शे नालळकच्मा एका ळाऱेत लळषक शोते.  
नवुतेच लळषक नाशी तय अ्मॊत शुळाय आणण कष्टाऱू लळषक शोते. 
्माॊनी फयाच लेऱ खचूसन एक तनमभ ळोधनू काढरा. 6174 मा वॊख्मेव 

काप्रेकय अचर वॊख्मा अवे म्शणतात. शा खेऱ अवा खेऱामचा:  
0 ऩावनू 9 ऩमसर्नत कोणतेशी चाय अॊक (वगऱे वायखे नाशी चारणाय) 

घ्मा. ्मा चौघाऩावनू फनणायी भोठ्मात भोठी आणण राशनात रशान 

अळा दोन वॊख्मा फनला. आता भोठीतून रशान लजा कया. छान.  

मा नलीन आरेलमा वॊख्मेऩावनू ऩनु् भोठ्मात भोठी आणण रशानात 

रशान अळा दोन वॊख्मा फनला. भोठीतून रशान लजा कया. कॊ टाऱा न 

कयता शी प्रकक्रमा कयत यशार तय तुम्शारा 6174 शा काप्रेकय अचर 

लभऱेर. कधी दोन लेऱा तय कधी आठ अगय दशा लेऱा शे कयाल े

रागेर. एकदा काप्रेकय अचर वॊख्मा आरी की भग भात्र तीच ऩनु् 
ऩनु् मेत याशते.  
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बफ ॊद ुबफ ॊद ुचा खेऱ  

मेथे खेऱ वरुू शोतो. आधी एका 
भदैानात चाय फाम चाय अवे वोऱा 
बफ ॊद ुकाढा. खेऱण्मावाठी एका 

लभत्रारा फोरला. एक बफ ॊद ुदवुऱ्मा 
एकाच बफ ॊदवु जोडता मेतो. दोन 

बफ ॊदचूी जोडणी कयामची ते उभ्मा 
ककॊ ला आडव्मा येऴते शलेत. जो 

ळलेटची जोडणी कयतो तो जजॊकणाय.  

1. जोडणी  

58



खेऱ 2. लय ककॊ ला उजला 

शा खेऱ डालीकड ेवलासत खारी वरुू 

शोतो. तुम्शी पक्त लय ककॊ ला 
उजलीकड ेदोन दोन बफ ॊद ुजोडत 

जामच ेआशे. वलासत ळलेटी लयचा 
उजला बफ ॊद ुलभऱलणाया जजॊकतो.  

खेऱ 3. भवुॊडी भायणे. 

एक राॊफ रचक येऴा वयऱ, 

आडली अगय चौकोनाच्मा 
कणासवायखी काढता मेईर. 

तुभची येऴा अवरेलमा 
आकृतीतीर कुठलमाशी 

बफ ॊदऩुावनू काढता मेईर. येऴा 
भात्र वयऱ शली. जो ळलेटची 
येऴा काढेर तो जजॊकणाय.  
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 खेऱ 4. चौयव जजॊकेर 

तुम्शी लतुसऱ आणण लभत्र पुरी, 
अवे एकेका बफ ॊद ुबोलती करू 

ळकता. जो ऩहशलमान ेचाय खुणा 
अळा कयेर की जमाभऱेु एक 

चौयव ऩणूस शोतो तो जजॊकेर.  

छोटा वलचाय कयणे फये 

प्र्मेक खेऱात बफ ॊदचूी वॊख्मा कभी ठेलनू कवे खेऱामच ेते ठयला. उदा., जोडणीच्मा खेऱात चाय 

फाम चाय ऐलजी दोन फाम दोन बफ ॊद ुघेऊन ऩशा. तुम्शी दवुऱ्माॊदा खेऱून नक्की जजॊकू ळकार. 

आता दोन फाम तीन अवे वशा बफ ॊद ुघ्मा. आता तुम्शी ऩहशलमान ेगेरात तयच जजॊकू ळकार.  

आता आठ बफ ॊद ुभध्मे काम घडरे?  

काशी नभनूा लभऱतो काम?  

... अवे कयीत 16 ऩमसर्नत जा.  
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फीज अॊकुयण 

एक वॊजस्थतत सानाचा जोडतॊत्र खेऱ. 

ककॊ ला वाध्मा बाऴते बफ ॊद ुककॊ ला येऴा 
काढणे.  

 

आधी दोन बफ ॊद ुहदरेरे अवतीर. तुभची 
ऩाऱी आरी की शली तळी वयऱ-लाकडी 
येऴा काढा जी एक बफ ॊदतू वरुू शोते आणण 

्माच अगय दवुऱ्मा बफ ॊदतू वॊऩते.  
 

तुभच्मा येऴलेय एक नला बफ ॊद ुतुम्शी 
काढामचा. कोणतीशी येऴा स्लत्रा 
अगय दवुऱ्मा येऴरेा छेद देऊ ळकत 

नाशी. एका बफ ॊदतू तीन येऴा लभऱू ळकत 

नाशीत. जो ळलेटी खेऱेर (दवुऱ्मा 
खेऱाडूव जागाच उयणाय नाशी)  
तो जजॊकणाय. शा खेऱ दोन इॊग्रज 

गणणतसानी ळोधरा. तुम्शारा भाशीत 

शोते काम? शा खेऱ ककती लेऱ चार ू

ळकेर? जय वरुुलात दोन ऐलजी तीन 

ककॊ ला चाय बफ ॊद ुऩावनू झारी तय काम 

शोईर? 
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केळ्माच्मा फाज ू

गणणतालायीर ऩुस्तकात केऱीॊ?  

काम शयकत आशे?  

गणणत वगऱीकड ेआशे. तवेच कोफी, काॊदा,  

वपयचॊद ककॊ ला इतय काशी वुद्धा गणणतात अवते.  

अगदी तुम्शारा नालडण्मावायखी गणणताची झेऩ आशे.  
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केळ्मारा ककती फाज ूअवतात? 
मा प्रश्नाचा आधी स्लमऩाक घयात न ऩऱता 
वलचाय कया. तुम्शारा वलचाय करून ठयवलता 
मेईर का की केळ्मारा ककती फाजू अवतात?  

जय दकुाने फॊद  अवतीर आणण घयात केऱे नवेर 

तय नाशीतयी तुम्शारा वलचायच करून  

ठयलाले रागेर.  

कदागचत तुम्शी लभत्रारा पोन करून वलचारू 

ळकार की ्माच्मा घयी केऱे आशे का?  

प्र्मेक केळ्मारा वायख्माच फाजू अवतात का? 

केळ्मारा फाजू भुऱी अवतातच का? केळ्माचा 
एखादा वललळष्ट नभूना आशे का? 

आता केळ्मालयच थाॊफ ूनका. शी तय वुरुलात आशे. 

अनेक स्लमऩकातीर लस्तुच ेकाशी नभुने अवतात. 

्माॊची एक वभलभती (Symmetry) अवते.  
आता वपयचॊद घ्मा. ते काऩता मेते. ऩण वभजा 
तुम्शी लेगळ्मा ऩद्धतीने काऩरे तय कव ेहदवेर?  

स्लमऩाक घयात घुटभऱामरा वुरुलात कया. कुणी 
स्लमऩाक कयीत अवेर तय म्शणा ‘भी बाजी काऩू का’? 

काॊदा दोर्नशी फाजूनी काऩून ऩशा.  

तवेच कोफी, काकडी, टोभॎटो काऩून ऩशा.  
तुम्शारा वलश्लाव फवणाय नाशी एलढे वॊतुरन 

आणण वभलभतत ऩाशामरा लभऱेर.  
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वभलभतत वलऴमी शले तेलढे आणण जया अगधकच 

गणणतसाॊनी अनेक कलऩना केलमा आणण ्माॊळी त ेखेऱत याहशरे.  

ऩण वभलभतीची वॊकलऩना भऱुात ्माॊची नाशी. ती जयी इकड ेततकड ेचोशीकड ेअवरी 
तयी गणणती भॊडऱी ततच्मा ऩढु्मात आर.े जय ्माॊनी शी वॊकलऩना ऩढेु नेरी नवती तय 

आणखी कुणी नक्कीच ते काभ केरे अवते. कदागचत एखाद्मा दाॊतलदै्माने ककॊ ला 
आणखी कुणी. वभलभतत इतकी वलसत्र ऩवयरी आशे की ती न रषात मेणेच अलघड.  

तुम्शी वलभानाकड,े भोटाय गाडमाकड ेककॊ ला अगदी कुत्र्मा भाॊजयाकड ेऩाहशरेत तयी 
वभलभतत जाणलेर.  

गणणती भॊडऱीनी जयी वभलभतत ळोधरी नवरी 
तयी ततच ेनाभकयण भात्र ्माॊनी केरे. काशीची 

वभलभतत आयळात हदवते ्मा प्रभाणे अवते. ्मा 
एका येऴेबोलती वभभीत अवतात. जव ेपुरऩाखरू.  
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काशीना दोन येऴा बोलती वभलभतत 

अवते, जव ेइॊग्रजी अषय एच. 

काशीना दोर्नशी प्रकायची वभलभतत 

अवते जळी वोफतची गचत्र.े  

आता तुम्शीच एक वभभीत आकाय 

ळोधण्माची स्ऩधास वरुू कया.  
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केऱे काऩण्माच्मा लेगलेगळ्मा तऱ्शा 

तुम्शारा लाटरे की केऱे प्रकयण वॊऩरे, शो ना? केऱे काऩण्माच्मा काशी तऱ्शा ऩशा.  
केळ्माच ेवार न काढता गचत्राप्रभाणे केऱे काऩा. आता वारातून फाशेय मेणाये काऩ अव ेहदवतीर.  

कोणते गचत्र कुठलमा ऩद्धतीने काऩून लभऱते?  

जय कुणी मेऊन वलचायरे की काम चाररॊम?  

तय  ्माॊना तुभच्मा वॊळोधनावलऴमी वाॊगा. ऩुढे अवेशी 
वाॊगा की शे वॊळोधन ग्रीक गणणती अऩोरोनीमवने 

अनेक लऴासऩूली केरे शोते जमाने ळॊकू काऩून लभऱणाये 

छेद मा वलऴमालय वॊळोधन केरे शोते.  

आता तुम्शी ळॊकुच्माच भागे रागा. 
गचत्रातलमाप्रभाणे ळॊकू छेदरा तय लतुसऱ लभऱेर. 

थोडा लाकडा छेद घेतरा की रॊफ लतुसऱ (Ellipse) 

लभऱेर. अऩोरोनीमवने आणखी दोन प्रकायच ेछेद 

घेऊन Hyperbola आणण Parabola अव ेदोन 

आकाय लभऱलरे.  
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आता तुम्शी ळॊकुच्माच भागे रागा. गचत्रातलमाप्रभाणे 

ळॊकू छेदरा तय लतुसऱ लभऱेर.  

अऩोरोनीमवने आणखी दोन प्रकायच ेछेद घेऊन 

Hyperbola. आणण Parabola अव ेदोन आकाय लभऱलरे 

 

थोडा लाकडा छेद घेतरा की रॊफ लतुसऱ (Ellipse) लभऱेर. 

जय तुम्शी कधी उच्चयल ध्लतन गजसना (sonic boom) ऐकरी अवेर तय  

तुम्शारा Hyperbola काम करू ळकतो शे कऱेर. ळॊकूचा Hyperbolic  

छेदक जेव्शा जलभनीरा लबडतो तेव्शा अळी गजसना शोते.  

केळ्माच्मा काऩाऩावनू काम काम सान लभऱते ते अजफच! 
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बाॊडी वलवऱणे आणण कोयडी कयणे 

भागे बाॊडी वलवऱताना आऩण एक मजुक्त केरी ती वलवयरा नवारॊच.  

आता काचचेी बाॊडी कोयडी कयताना एक नली कलऩना घ्मा.  

एक प्रश्न: ग्राव घ्मा आणण ऊॊ ची जास्त राॊफ की 
तोंडाळी अवणाऱ्मा लतुसऱाकायाची राॊफी जास्त? 

फशुतेक तुम्शारा अवा एकशी ग्राव वाऩडणाय 

नाशी जमाची ऊॊ ची घेयाऩेषा जास्त आशे. चाय ऩाच 

लेऱा प्रमोग करून ऩशा आणण खात्री करून घ्मा.  

आता ऩैजेलय म्शणा, “कोणता ग्राव अवा आशे 

जमाची राॊफी घेयाऩेषा अगधक आशे. आणण कुणी ऩैज 

घेतरीच तय तुम्शी जजॊकार आणण बाॊडी कोयडी 
कयण्माच्मा काभातून वुट्टी! शे एकदाच कयता मेईर, 

म्शणून आलश्मक तेव्शाच शी कलऩना लाऩया.  
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अनॊत (Infinity) अळी जागा नाशी 
अनॊत शे काशी एक हठकाण नाशी. भखु्म म्शणजे अनॊत शी वलासत भोठी वॊख्मा नाशी ककॊ ला 
वलासत भोठी अळी काशी एक लस्तुशी नाशी. खये तय अनॊत शी लस्तुच नाशी. अनॊत शी एक 

वॊकलऩना आशे. जे अनॊत आशे ते कामभ कामासजर्नलत याशते. मारा फाजू नाशी, टोक नाशी.  

नीट रषात अवू द्मा. अनॊत म्शणजे काम नाशी:  

अनॊत शी तुभची वलासत 
ळलेटची ऩयीषा नाशी. 

अनॊत नालाचा एक ग्रश 
ककॊ ला उऩग्रश नाशी.  

कुणी कधी अनॊत यागारा मेत नवतो.  

भोठ्मात भोठ्मा जोडमाच ेभाऩ अनॊत नाशी.  

अनॊत म्शणजे काम आशे: शी मा ऩुस्तकातरी  
वलस-कठीण वॊकलऩना आशे. कायण शी वॊकलऩना 
तुम्शारा ऩाशता मेत नाशी, अनुबलता मेत नाशी. 
ततच ेगचत्र शी काढत मेत नाशी. अनॊत रा कव े

गचर्नशाॊककत कयता मेईर? तय त ेभात्र मेथे दाखवलरे 

आशे.  

जय तुम्शी शी वॊकलऩना डोक्मात ठेऊन एखाद 

दवूया हदलव घारवलरा आणण ऩुन् काशी हदलवानी 
तवेच केरे, तय शी वॊकलऩना तुभच्मा ऩचनी ऩडरे.  

आणण भग तुम्शी स्लत् वलऴमी खऴु व्शामरा 
शयकत नाशी. कायण चाॊगरे गणीतस वुद्धा माशून  

जास्त पाय काशी करू ळकत नाशीत.  
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10+3=1  

केव्शा अवते? 

भाऩक गणणत (Modulo Arithmetic) आऩण नकऱत नेशभी लाऩयतो.  
जवे आठलड ेभाऩक 7, भशीने भाऩक 12 आऩण लाऩयतो. उदा.,  

यवललायी आऩण ठयवलर ेकी ऩनु् दशा हदलवाॊनी बेटामच,े तय आऩण बेटणाय  

एक फधुलाय आड ऩढुच्मा फधुलायी. कायण 10=3 (भाऩक 7).  

आता वलचाय कया. 10 लाजरे आशेत.  

3 तावानॊतय ककती लाजतीर?  

1. शोम ना? म्शणज ेस्लमऩाक  

घाडमाऱाच ेगणणत 

तवे टाकाऊ नाशी. 
्मारा गणणती रोक 

भाऩक (modulo) 12 

गणणत म्शणतात.  

घयात 10+3, ककॊ ला 11+2 ककॊ ला 9+4  

मा वगळ्माच ेउ्तय 1 अव ेआशे.  
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ऩाम  𝛑 
(Greek Letter) 

नभस्काय. भाझ ेनाल ऩाम. भी एक जरद फोरणायी  
चटकन हदवणायी अळी वॊख्मा आशे. ऩण भी 
तुम्शारा कधी वॊऩूणस हदवणाय नाशी. भी चटकन 
हदवणायी आशे म्शटरे शोते ना?  

अगदी भी एका ढोर भध्मेशी आशे. 
ढोरचा ऩयीघ भोजा, आणण ्मारा 

ढोराच्मा व्मावाने बागा. बागत यशा, 
बागत यशा, बागत यशा. कधी थाॊफूच 
नका. गणणती मारा ऩामची जलऱऩाव 
ककॊ भत म्शणतात. भाझे एक लेगऱी 
वॊख्मा अवे गचत्रशी आशे, अवे.  

भी तीन ऩेषा थोडा भोठा आणण वव्ला 
तीन ऩेषा रशान आशे. फशुतेक रोक भरा 
3.14 भानतात. ऩण भी कामभ बागरा 
जात याशतो आणण बागाकाय कयीत 

याहशरात तय कधी वॊऩतशी नाशी आणण 
एक आलती नभूना लभऱत नाशी. भाझा 

काशी बाग खारी हदरा आशे  

जे दळाॊळ अऩूणांक थाॊफत (ककॊ ला ऩरयलभत) नाशीत आणण ्माॊचा 
काशी आलती नभूना नवतो ्माॊना अऩरयभेम वॊख्मा म्शणतात.  
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जे दळाॊळ अऩूणांक थाॊफत (ककॊ ला ऩरयलभत)  

नाशीत आणण ्माॊचा काशी आलती नभूना नवतो  
्माॊना अऩरयभेम वॊख्मा म्शणतात.  
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वॊबाव्मतेची करा  

आता तुम्शारा गणणतात फऱ्माऩैकी गम्म आरे आशे. तय ्माचा काशी 
उऩमोग करूमा. तुम्शारा अवे लाटत ेका की मे्मा एक लभतनटात बूकॊ ऩ 

शोणाय आशे? तुभचे उ्तय ‘शो’ अवे अवेर तय भग तुम्शी शे ऩुस्तक घेऊन 

काम फवरा आशात? ऩऱा. आणण जय उ्तय ‘नाशी’ अवेर तय तुभची 
वॊबाव्मतचेी काशी स्लतॊत्र कलऩना आशे. म्शणजे कोणची?  

तय बय उर्नशात फाशेय ऩडताना छत्री न घेण्माची. ककॊ ला आई जेलण तमाय 

न कयता घय वोडून ऩयदेळातलमा नाटक कॊ ऩनीत नाचामरा जाईर अळी  

गच ॊता कयीत न फवण्माची. तुम्शी तुभची वॊबाव्मतचेी कलऩना फयोफय 

आशे अवे भनाळी फाऱगून अळा गोष्टीची गच ॊता देखीर कयीत नाशी. 
 

ऩण गणणती भॊडऱीॊच्मा लेगळ्मा कलऩना अवतात. त ेचक्क 

वॊबाव्ममतचेा लवद्धाॊत (Theory of Probability) अवे ळास्त्र  तनभासण 

कयतात. तुम्शी ्मारा पक्त चाॊगरा अॊदाज कयणे अवे म्शणता.  
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फयोफय अॊदाज कयणे  

वभजा तुम्शी एक नाणेपेक केरी. तय खारी ऩडताना 
त ेककती लेऱ गचत आणण ककती लेऱ ऩट ऩडते? प्र्मेक 

ळक्मता वायखीच आशे, म्शणज ेगचत ची ळक्मत ½ 

आणण ऩट ची ळक्मता ½ शे आऩण वभजू ळकतो. ऩण 

नेभके अधास लेऱ गचत आणण अधास लेऱ ऩट ऩडत नशी 
शा अनुबल अवतो. जय ते फयोफय अध्मास लेऱा गचत 

ऩडणाय अवेर तय भग आऩण नाणेपेक कयणायच 

नाशी. ते अगदी 100 टक्के फयोफय ऩडत नाशी म्शणून 

तय आऩण नाणेपेक कयतो आणण काशी रोक ्मालय 

जुगाय खेऱतात.  

आता वभजा आऩण दोन नाणी एकच लेऱी उडलरी तय 

ती खारी काळी ऩडतीर? गचत्रात दाखवललमाप्रभाणे 

एकूण चाय ळक्मता आशेत. ऩैकी दोर्नशी गचत शे चायाऩैकी 
एकदाच घडते. म्शणजे ळक्मता झारी ¼. आता एक 

तक्ता फनला आणण दोन नाणी पेकामरा वुरुलात कया. 
कोणच्मा नाण्माची कोणती फाजू लय मेते शे 

वभजण्मावाठी लेगऱी ओऱखू मेतीर अळी दोन म्शणजे 
25 ल 50 ऩैळाची नाणी लाऩया. आता अनेक लेऱा प्रमोग 

केलमालय तक्ता फनला.  
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वाॊबाव्मता ठयला 

एकच हदलळी दोन लभत्राॊच ेलाढहदलव 

मेण्माची ळक्मता ककती? लाटते तततकी 
कभी नाशी. जय तुम्शारा 30 लभत्र भबैत्रणी 
अवतीर तय शी ळक्मता ½ ऩेषाशी जास्त 

आशे. जे गणणती वॊबाव्मतेचा अभ्माव 

कयतात ्माॊनी शे चक्क लवद्ध केरे आशे. 

स्लत् करून ऩशा. वलस लभत्राॊच ेलाढहदलव 

लरशून काढा, तुम्शारा दोन लभत्र एकाच 

लाढहदलवाच ेवाऩडतीर.  

काशी लेऱा तय ऩटकन वाऩडतीर.  

जय तुम्शी शा प्रमोग अनेक लेऱ केरा तय 

अवे घडण्मावाठी वभुाये  

30 रोकाना वलचायाले रागेर.  

जय तुम्शी कॊ टाऱरात तय वोडून द्मा.  
भी वाॊगतो ते फयोफय आशे अवे भाना.  
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लाढहदलव वलभा मोजना  

तुम्शारा एखादी वलभा कॊ ऩनी काढामरा कवे 

आलडरे? वभजा तुम्शी वलभा वलकामरा 
वरुुलात केरी की लाढहदलवारा ऩाऊव 

ऩडणाय नाशी. ऩडरा तय तुम्शी ठयावलक 

ऩाचळ ेरुऩमे देणाय. जय नाशी ऩडरा तय तुम्शी 
वलम्माच्मा दयातून नपा लभऱलणाय.  

फशुतेक भोठी भॊडऱी कुठरा ना कुठरा वलभा 
काढीत अवतात. भोटायीचा, आमषु्माचा, 
आयोग्माचा, इ. इ. वलभा कॊ ऩनी वॊबाव्मतेच े

गणणत करून वलम्माची ककॊ भत ठयवलतात.  

्मावाठी कॊ ऩर्नमा फयेच वॊख्माळास्त्र 

लाऩयतात. तुभच्मा वलम्माच्मा कलऩनेवाठी 
तुम्शारा लऴासत ऩाऊव ककती हदलव ऩडतो, 
कोण्मा भहशर्नमात जास्त ऩडतो, लगैयेचा 

अभ्माव कयाला रागेर. आणण भग वलम्माचा 
दय ठयलाला रागेर. तुभचा दय ककती अवेर, 

ककती वलभाधायक लभऱारे म्शणजे तुभची 
कॊ ऩनी पामद्मात यशू ळकेर, शे वलस ऩशाल े

रागेर. शा व्मलवाम ककपामतळीय  

शोऊ ळकेर काम?   
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उरट-वरुट रेखन  

काशी लाक्मे अळी अवतात की उरट लाचरे अगय वुरट लाचरे तयी लाक्म फदरत नाशी. 
उदाशयणाथस, ‘याभारा बारा भाया’ ककॊ ला ‘गचभा काम काभाची?’ शा ळब्द वभूश उरट आणण 

वुरट वायखाच आशे. अळा लाक्माना Palindrome म्शणतात. आऩण ‘उरट-वुरट’ अवे म्शणू. 

जुर्नमा भयाठी आणण वॊस्कृत कलीॊना अळा लरखणाची शौव शोती. आऩण गणणतावाठी  
उरट-वुरट वॊख्मा म्शणज ेअळा वॊख्मा जमा उरट आणण वुरट वायख्माच अवतात लाऩरू.  

गॊभत म्शणज ेअळा वॊख्मा आऩण फेयजेतून फनल ूळकतो.  

उदा. 137+731= 868, शी उरट-वरुट 

वॊख्मा आशे. काशी लेऱा अवे दोन-तीन 

लेऱ कयाले रागते.  

77



जवे, 68 शी वॊख्मा घ्मा. 
ततची उरट करून दोशोंची 
फेयीज कय. 68+86=154. 

आता ऩनु् तवेच कय. 

154+451=605. ऩनु् 
605+506=1111 शी आरी 

उरट-वरुट वॊख्मा.  

काशी लेऱ भात्र खूऩ जास्त लेऱा कयाले रागते. 89 मा वॊख्मेऩावनू 

उरट-वरुट वॊख्मा आणा. जास्त कागद रागरा तयी कॊ टाऱू नका.  
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गणणत शा वऩ ॊगऩोंग चा खेऱ  

तुम्शी वऩ ॊगऩोंग का खेऱता? कायण लभत्राच्मा घयी गेरा आशात,  

्माच्मा तऱघयात वऩ ॊगऩोंग आशे आणण तो म्शणतो ‘खेऱामचा का वऩ ॊगऩोंग’?  

आणखी एक कायण; काशी तयी अवे अवाले जमात आऩण जजॊकू ळकतो. ककॊ ला एखादा 
म्शणतो खेऱता मेतो का तुरा वऩ ॊगऩोंग? आणण तुम्शी ्मारा वशज शयलता.  

वऩ ॊगऩोंग खेऱण्मावाठी मा ऩैकी कुठरेशी कायण अवू ळकेर.  

खये तय वऩ ॊगऩोंग आऩलमारा ळाऱेत नेत नाशी. वऩ ॊगऩोंग चा चेंडू खाता मेत नाशी.  
पक्त खेऱताना भजा मेत.े जळी वऩ ॊगऩोंग खेऱण्माव अनेक कायणे  

आशेत तळीच गणणतावाठीशी अनेक कायणे आशेत.  

79



डुकये  

शा एक चाॊगरा खेऱ आशे. मात थोडवेे वॊबाव्मतेच े

गणणत भाशीत अवामरा शले आणण पाय भूखस 
नवामरा शले. दोन पावे (घन ठोकऱे जमाॊच्मा 
वशा फाजूलय एक, दोन, तीन,... ते वशा हठऩके 

अवतात आणण ्माॊना Dice म्शणतात.) 

खऱुखऱूुन टाका.  दोर्नशी पास्मालयीर 

हठऩक्माॊची फेयीज कया. शी फेयीज एकूण 100 

शोईऩमतं खेऱत यशा. 
ऩण एक अट आशे. कुठलमाशी एका पास्मालय 

एकच  हठऩका आरा की तो डाल गेरा आणण ऩुर्नशा 
खेऱा. जय दोर्नशी पास्मालय एक हठऩका आरा तय 

तुभची फेयीज ळूर्नम शोते आणण ऩुन् वुरुलात कया.  

खेऱताना फेयीज ऩक्की अवरी 
ऩाहशजे. ऩण ्मा ऩेषा भश्लाच े

अवे की एक हठऩका ककती लेऱ 

मेतो माची अॊदाजे भाहशती शली. 
आणण दोर्नशी पावे एकच हठऩका 
दाखवलण्माची ळक्मता भाहशती 
शली. नलळफान ेपावे मोग्म ऩडणे 

ककतऩत ळक्म आशे?  
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इॊग्रजी अषयाॊची ळक्मता  
तुम्शी इॊग्रजी लरशू रागरात तय वलासत जास्त लाऩयर ेजाणाये अषय आशे E.  

्माच्मा खारोखार मेणायी अषये म्शणजे T, A, O, आणण N.  

कभीत कभी लाऩयरी जाणायी अषये आशेत Q, K, X, Z आणण J.  

एक तक्ता फनला वलस 26 अषयाॊचा. एका इॊग्रजी 
ऩुस्तकातीर कोण्माशी ऩानालय मेणाये प्र्मेक अषय मा 
तक्तमात भोजणीवाठी ठेला. जेव्शा  प्र्मेक अषय ककती 
लेऱा आरे माची भोजणी झारी की तुम्शारा वलस अषयाॊचे 
लायॊलायता वलतयण (Frequency Distribution) लभऱेर. 

गणणतात अळा लायॊलायता वलतयणाचा उऩमोग कूट वॊकेत 

ळोधून काढण्मात शोतो. एखाद्मा लभत्रारा कूट बाऴेत 

एखादे ककॊ ला दोन चाय लाक्मे लरशामरा वाॊगा. आता 
आऩलमा लायॊलायता वलतयणाचा उऩमोग करून कूट बाऴा 

ओऱखण्माचा प्रम्न कया.  
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जय तुम्शारा एका गणणताच ेउ्तय लभऱारे की भग ती गॊभतच वॊऩते. जय तुम्शारा 100 प्रश्न 

वोडलामच ेआशेत तय भग ते ठीक आशे. खऱ्मा गणणत तसारा ळलेटचा प्रश्न वोडलणे म्शणजे 

एका चॉकरेट ऩेमाचा ळलेटचा घोट घेण्मावायखे आशे. जवे आऩलमारा लाटते की ऩेम  वॊऩचू 

नमे, तव े्मारा लाटते गणणत प्रश्नशी वॊऩचू  नमेत.  

 

तुम्शी आता मा ऩसु्तकाच्मा अळा हठकाणी आशात जेथे चॉकरेट ऩेम वॊऩलमाच ेलाईट लाटते.  
शे मा ऩसु्तकाच ेळलेटच ेऩान  आशे. आता तुम्शारा गणणतात कभी कच्च ेआशोत अवे लाटते का? 

जय शे ऩसु्तक वॊऩलमाच ेलाईट लाटत अवेर तय तुम्शी गणणतात भऱुीच कच्च ेनाशी आणण आता 
खुऴ व्शा. मा जगात अनेक गणणती प्रश्न आशेत आणण तुम्शी जोभाने ्माॊच्माळी लबडा.  
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